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Hvad er Dagtilbud til borgere med
demens?
Tilbuddet er et dagtilbud til dig, som ikke bor i plejebolig og som
har særligt behov for aktivitet og træning i forhold til de daglige
aktiviteter og/eller hvor din samboende pårørende har behov for
aflastning.

Levering af indsatsen:
I tilbuddet ydes aktivitet og vedligeholdende træning i de daglige
aktiviteter, samt hjælp og støtte fra sundhedspersonale, som for
eksempel social og sundhedsassistenter.
Tilbuddet er placeret på Bangshavecentret og Skovcentret.

Hvem kan benytte tilbuddet?


Du skal være diagnosticeret med demens eller have
demenslignende adfærd samt hukommelsesproblematik.



Du bor ikke i plejebolig.



Du skal have behov for vedligeholdende træning - fysisk,
psykisk og socialt.



Og/eller dine pårørende, der yder daglig omsorg, har behov for
aflastning.
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Hvad er formålet med tilbuddet?


Du får den nødvendige pleje og støtte i hverdagen.



Du oplever selvstændighed i udførelse af aktiviteter længst
muligt.



Du oplever at blive forstået af omgivelser og netværk, og at
dagligdagens indhold bevares bedst muligt.



Du bevarer døgnrytme og struktur i hverdagen længst muligt.



Dine pårørende får mulighed for egne aktiviteter og aflastes i
dagligdagen.



Dine pårørende og netværk støttes og vejledes i forhold til at
klare opgaven med omsorg og pleje

Hvad indeholder tilbuddet?
Der lægges vægt på dagligdagsaktiviteter, som eksempelvis
køkkenaktiviteter, motion og bevægelse, havearbejde, sang og
musik, aktiviteter efter årstiden og højtider, udflugter og
erindringsarbejde.
Der arbejdes på at skabe forudsigelighed, tryghed/tillid, følelsen af
meningsfuldhed og samhørighed i tilbuddene. Frokostmåltiderne er
en del af tilbuddet.

Kørsel
Der er kørselsordning til tilbuddet med en egenbetaling på 400 kr.
om måneden. Beløbet trækkes i pensionen.
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Forplejning
Der er forplejning i tilbuddet, med en egenbetaling på 71 kr. pr.
dag. Forplejningen består af Formiddags- og eftermiddagskaffe
med tilbehør, dagens ret, drikkevarer og frugt.

Hvordan bliver du visiteret til tilbuddet?
For at blive visiteret til tilbuddet skal du henvende dig til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
Tlf. 54 67 62 20, tast 1.
Lolland Kommune aflægger et visitationsbesøg hvis dette skønnes
nødvendigt.
Fra ansøgning er modtaget, går der maksimalt 12 uger til afgørelse
i sagen er truffet.
Klagegang over afgørelser vedrørende tilbud til borgere
med svære fysiske funktionsnedsættelser:
Du kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelse af
afgørelsen. Klagen sender du til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo.
Visitation - Ældre & Sundhed skal i henhold til Retssikkerhedsloven
§ 66, stk. 2 genvurdere sagen, der klages over. Visitation - Ældre
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& Sundhed skal have truffet en afgørelse på genvurderingen inden
4 uger fra klagen er modtaget.
Fører Visitation - Ældre & Sundheds genvurdering af afgørelsen
ikke til et for dig tilfredsstillende resultat, oversender VisitationÆldre & Sundhed klagen inklusive sagens akter til Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen behandler herefter klagen og træffer en afgørelse,
som sendes til dig og til Visitation - Ældre & Sundhed.
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Lov om social service
I forhold til Tilbud til borgere med demens handler Lolland
Kommune med hjemmel i Lov om Social Service.
Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som
angiver krav og kriterier for kommunale indsatser samt præciserer
målgrupper, som kan ydes service efter denne lov.
Der henvises i øvrigt til Lov om social service §§ 1, 84 og 86 stk.2.

Mere information
Du kan få information om øvrige ydelser ved at bruge
søgefunktionen på Lolland Kommunes hjemmeside lolland.dk.
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Visitation - Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Telefon: 54 67 62 20 - tryk 1
aeldresektorenofficiel@lolland.dk
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo
Telefon 54 67 67 67
www.lolland.dk
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